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Гніздичівська територіальна Громада

Загальна інформація

район Жидачівський

населений пункт смт.гніздичів, вул. 22 Січня, 12

Площа доступної ділянки, га 10 га

Власник ТзоВ «газапарат»

орієнтовна вартість оцінка не проводилась

Умови використання Продаж корпоративних прав

Земельна ділянка

кадастрове цільове призначення Землі промисловості

Пропоноване цільове використання Промислове виробництво

наближеність до житлової зони 150 м

Перешкоди надземні Відсутні

Перешкоди підземні Відсутні

Перепад висот рівнина

БУдіВлі Та СПорУди

Будівлі промислового призначення  
Загальна площа - 10 000 м2  
будівля компресорного цеху – 1465,9 
м2; прибудова до цього цеху – 955,5 м2;
насосна – 6,1 м2;
склад – 330,9 м2;

насосна артезіанська свердловина – 8,8 м2;  
цех з виробництва змішувачів – 7037,7 м2;
адміністративний корпус – 2660,3 м2;
прибудова  електростанції з насосної - 855,4 м2;
офісне приміщення – 325,8 м2;
очисна споруда – будівля насосної – 112,3 м2

комУнікаці ї

Вода на території ділянки розташована свердловина, 
глибина-26м, є законсервована водонапірна вежа

Водовідведення
Відсутнє, очисні споруди розташовані на відстані 250 
м недіючі/законсервовані, на балансі комунальної 
власності громади

газопостачання газопровід середнього тиску діючий, підведений до за-
воду, газ використовувався для виробничих потужностей

електроенергія Власний трансформатор (від 250 кВт)

доСТУПніСТь

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Тверде покриття, відстань від головної дороги 200 м

найближчий міжнародний аеропорт, час 60 км – до аеропорту ім. данила галицького у м. львів

найближчий пункт перетину кордону Шегині-медика –125 км, краковець-корчова –130 км

найближчі автомобільні дороги 11 км до автомагістралі Стрий-Тернопіль (м-12)

найближча залізнична станція, віддаль до залізничної станції смт. гніздичів – 500 м

конТакТна інформація (0239) 48 110, oberighnizdychiv@gmail.com

1 ТЗоВ «гаЗаПараТ»
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Гніздичівська територіальна Громада

Загальна інформація

район Жидачівський район

населений пункт смт. гніздичів, вул. коновальця, 2

Площа доступної ділянки, га 0,35 га

Власник ТзоВ «ВіТлеС»

орієнтовна вартість оцінка не проводилась

Умови використання Продаж корпоративних прав

Земельна ділянка

кадастрове цільове призначення Землі промисловості

Пропоноване цільове використання Промислове виробництво, складське приміщення 
автосервіс, аЗС, стоянка

наближеність до житлової зони 200 м

Перешкоди надземні Відсутні

Перешкоди підземні Відсутні

Перепад висот рівнина

БУдіВлі Та СПорУди

Будівлі та інші споруди на ділянці одна будівля 200 м.кв.

комУнікаці ї

Вода

Відсутня, є можливість підключення до водопроводу 
500м з приватного підприємства ПаТ «кохавинська 
паперова фабрика», а також є можливість будівниц-
тва свердловини 

Водовідведення Відсутнє, є можливість побудови власного септика

газопостачання Відсутнє, газопровід середнього тиску на відстані 50 м 

електроенергія Відсутня, повітряна лінія електропередач 10 кВ на 
відстані 50 м

доСТУПніСТь

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Прилягає до автодороги Жидачів-Стрий

найближчий міжнародний аеропорт, час 60 км – до аеропорту ім. данила галицького у м. львів

найближчий пункт перетину кордону Шегині-медика –125 км, краковець-корчова –130 км

найближчі автомобільні дороги 8 км до автомагістралі Стрий-Тернопіль (м-12)

найближча залізнична станція, віддаль до залізничної станції смт. гніздичів – 1 500 м

конТакТна інформація (0239) 48 110, oberighnizdychiv@gmail.com

2 ТЗоВ «ВіТлеС»
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Гніздичівська територіальна Громада

Загальна інформація

район Жидачівський

населений пункт с. ганнівці, і.франка, 2б

Площа доступної ділянки, га 0,6 га

Власник Віняр роман Володимирович

орієнтовна вартість оцінка не проводилась 

Умови використання Продаж

Земельна ділянка

кадастрове цільове призначення Землі промисловості

Пропоноване цільове використання господарський двір, промислове виробництво

наближеність до житлової зони 200 м

Перешкоди надземні Відсутні

Перешкоди підземні Відсутні

Перепад висот рівнина

БУдіВлі Та СПорУди

Будівлі та інші споруди на ділянці одна будівля 1062,7 м.кв.

комУнікаці ї

Вода Відсутня, є можливість будівництва свердловини

Водовідведення Відсутнє, є можливість побудови власного септика

газопостачання Відсутнє, газопровід середнього тиску на відстані 50 м

електроенергія Відсутня, повітряна лінія електропередач 10 кВ  
на відстані до 20 м

доСТУПніСТь

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Прилягає до автодороги Жидачів-Стрий

найближчий міжнародний аеропорт, час 60 км – до аеропорту ім. данила галицького у м. львів

найближчий пункт перетину кордону Шегині-медика –135 км, краковець-корчова –140 км

найближчі автомобільні дороги 18 км до автомагістралі Стрий-Тернопіль (м-12)

найближча залізнична станція, віддаль до залізничної станції смт. гніздичів – 4 500 м

конТакТна інформація (0239) 48 110, oberighnizdychiv@gmail.com

3 Віняр роман ВолодимироВич
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Гніздичівська територіальна Громада

Загальна інформація

район Жидачівський

населений пункт смт. гніздичів, вул. коновальця, 2а

Площа доступної ділянки, га 1 га

Власник ВаТ «рТП»

орієнтовна вартість оцінка не проводилась

Умови використання Продаж корпоративних прав

Земельна ділянка

кадастрове цільове призначення Землі промисловості

Пропоноване цільове використання Промислове виробництво, складське приміщення 
автосервіс, аЗС, стоянка

наближеність до житлової зони 200 м

Перешкоди надземні Відсутні

Перешкоди підземні Відсутні

Перепад висот рівнина

БУдіВлі Та СПорУди

Будівлі та інші споруди на ділянці одна будівля 1550 м.кв. 

комУнікаці ї

Вода

Відсутня, є можливість підключення до водопроводу 
500м з приватного підприємства ПаТ «кохавинська 
паперова фабрика», а також є можливість будівниц-
тва свердловини 

Водовідведення Відсутнє, є можливість побудови власного септика

газопостачання Відсутнє, газопровід середнього тиску на відстані 50 м 

електроенергія Відсутня, повітряна лінія електропередач 10 кВ на 
відстані до 50 м

доСТУПніСТь

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Прилягає до автодороги Жидачів-Стрий

найближчий міжнародний аеропорт, час 60 км – до аеропорту ім. данила галицького у м. львів

найближчий пункт перетину кордону Шегині-медика –125 км, краковець-корчова –130 км

найближчі автомобільні дороги 8 км до автомагістралі Стрий-Тернопіль (м-12)

найближча залізнична станція, віддаль до залізничної станції смт. гніздичів – 1 500 м

конТакТна інформація (0239) 48 110, oberighnizdychiv@gmail.com

4 ВаТ «ремонТно ТранСПорТне ПідПриємСТВо»
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Гніздичівська територіальна Громада

Загальна інформація

район Жидачівський

населений пункт смт. гніздичів, вул. коновальця

Площа доступної ділянки, га 0,5 га.

Власник гніздичівська селищна рада

орієнтовна вартість оцінка не проводилася

Умови використання оренда з можливим викупом

Земельна ділянка

кадастрове цільове призначення Землі промисловості

Пропоноване цільове використання організація промислового виробництва,  
автосервіс, аЗС, стоянка

наближеність до житлової зони 150 м

Перешкоди надземні Відсутні

Перешкоди підземні Відсутні

Перепад висот рівнина

БУдіВлі Та СПорУди

Будівлі та інші споруди на ділянці Вільна від забудови

комУнікаці ї

Вода

Відсутня, є можливість підключення до водопроводу 
500м з приватного підприємства ПаТ «кохавинська 
паперова фабрика», а також є можливість будівниц-
тва свердловини 

Водовідведення Відсутнє, є можливість побудови власного септика

газопостачання Відсутнє, газопровід середнього тиску на відстані 50 м 

електроенергія Відсутня, повітряна лінія електропередач 10 кВ на 
відстані до 50 м

доСТУПніСТь

Під’їзні шляхи (автомобільні, залізничні) Прилягає до автодороги Жидачів-Стрий

найближчий міжнародний аеропорт, час 60 км – до аеропорту ім. данила галицького у м. львів

найближчий пункт перетину кордону Шегині-медика –125 км, краковець-корчова –130 км

найближчі автомобільні дороги 8 км до автомагістралі Стрий-Тернопіль (м-12)

найближча залізнична станція, віддаль до залізничної станції смт. гніздичів – 1 500 м

конТакТна інформація (0239) 48 110, oberighnizdychiv@gmail.com

5 гніЗдичіВСька Селищна рада


